
Семинари за преподаватели и докторанти  

през месец март 2019 г. 

 
 

Входът е с регистрация на тел. 02/8110296. Местата са ограничени. За участници без 

принадлежност към Нов български университет таксата е 10.00 лв. 

 

ОСОБЕНОСТИ НА КАТАЛОГ COBISS НА НАЦИОНАЛНАТА 

БИБЛИОТЕКА 
Семинарът  ще се проведе в залата за екипна  работа в читалня „Проф. Иванка 

Апостолова, д. н.“ на библиотеката на 6 март 2019 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. 

Участниците ще се запознаят с: 

 методи за търсене, 

 структура на библиографския запис, 

 представяне на услуга за депозит на научни издания. 

 

СТАНДАРТИ ЗА ЦИТИРАНЕ 

Семинарът ще се проведе на 15 март 2019 г. от 11.00 ч. до 12.00 ч. в залата за екипна  

работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. Участниците ще 

се запознаят с: 

 основни библиографски стандарти, 

 информационни продукти, подпомагащи учените в процеса на цитиране. 

Вход свободен! Необходима е регистрация на тел. 02/8110296;  

 

СЪЗДАВАНЕ НА СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИ/МАТЕРИАЛИ В НАУЧЕН 

ЕЛЕКТРОНЕН АРХИВ НА НБУ 

Семинарът  ще се проведе на 20 март 2019 г.  от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна  

работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. 

Участниците ще се научат да: 

 събират всичко, което са създали в Научния електронен архив на НБУ, 

 направят своите постижения видими в интернет и ускорят цитирането си, 

 подпомогнат акредитацията на програми, в които преподават, 

 използват защитен сървър за съхранение на данните в университета. 

 

КОЙ МЕ ЦИТИРА В НАУЧНИ РЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ 

Семинарът  ще се проведе в залата за екипна  работа в читалня „Проф. Иванка 

Апостолова, д. н.“ на библиотеката на 28 март 2019 г. от 14.30 ч. до 15.30 ч. 

Участниците ще се научат да: 

 издирват цитирания в различни бази данни, 

 създават потребителски профил в Google наука, 

 проверяват, кои са реферираните български и чуждестранни периодични 

издания, признати от НАЦИД.  

 


